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Gabriela Garcíi Márqueze 

 

Kristina Blažková si zvolila pro bakalářskou práci slavného hispanoamerického spisovatele G. 

Garcíu Márqueze, jehož dílo – především Sto roků samoty je hojně studováno a 

komentováno –, ale chtěla se věnovat především tomu, jak zpracovává prostor v románech a 

jak bohatá imaginace utváří vizuální představy čtenářů. Toto zaměření vychází z autorčina 

zájmu o výtvarné umění, fotografii, apod. a slibovalo osobitý pohled na dané téma. 

Musím hned v úvodu konstatovat, že bohužel toto očekávání se naplnilo jen zčásti. Práce se 

příliš zabývá kontextem – životem autora, problematikou magického realismu a zázračného 

reálna, apod. – což by nevadilo, pokud by autorka tyto oblasti zájmu vztahovala k otázkám, 

které si v úvodu stanoví a které chce v práci řešit. Tento kontext navíc ve snaze pojmout 

velmi široká témata vede k zjednodušením, která jsou samozřejmě logická a potřebná, ale 

zde někdy vedou k velmi diskutabilním tvrzením, např.: Proč Kristina Blažková řadí Maria 

Vargase Llosu mezi autory magického realismu (s. 13)? V jakém jeho díle můžeme něco 

podobného nalézt? A proč je termín imaginace dle autorky vhodnější než obrazotvornost (s. 

16) a jak chápat názor, že se v literatuře a výtvarném umění postupně uvolňovala imaginace 

(s. 21)? Vždyť imaginace je naprostým základem umělecké tvorby a je přítomna od samého 

počátku. Problémem je nesnadná definice takovýchto pojmů, ovšem autorka si je měla jasně 

definovat pro potřeby své práce; takový je i případ magického myšlení. Co to je a jak souvisí 

třeba s myšlením mytickým?  

Zajímavé jsou pasáže, kde autorka popisuje oblast La Guajira a zmiňuje indiány 

Goachira/Guajira, ovšem je škoda, že u tohoto tématu nesetrvala déle a nepokusila se 

popsat možné vlivy na Máruqezova díla. Logické je zařazení kapitoly o Macondu, neboť to je 

ono prostředí, které García Márquez slovy konstruuje tak, aby si ho čtenář vizuálně 

představil. Právě zde jsem očekávala analýzu problematiky nastíněné v titulu práce, ale 

nedočkala jsem se. Práce odpovídá jen velmi vágně na to, jak García Márquez pracuje 

s fikčním prostorem.  

Nadbytečná se mi zdá kapitola o samotě; téma samoty je samozřejmě pro román zásadní, 

ale ne tak pro tuto práci, nebo alespoň ne v této podobě. Jak souvisí s imaginací a 

prostředím? 

Autorka se věnuje i problematice času, kterou pečlivě analyzuje, dokládá ukázkami a 

připojuje i vlastní postřehy: poukazuje např. na jistou odevzdanost členů rodiny Buendíů a 

propojuje archetypální chování s Eliadeho „věčným návratem“. 

Je vidět, že Kristinu Blažkovou téma zajímá, že o něm uvažuje a vychází i ze zajímavé 

sekundární literatury; bohužel chybí větší soustředěnost a především propojenost mezi 

předkládanými tezemi. Po stylistické stránce text kolísá; autorka tíhne k úvaze a 

esejistickému vyjadřování, ale i to je třeba v textu této povahy zakotvit v odborném a 

teoretickém rámci. 



Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě, ale vzhledem k nedostatkům navrhuji hodnocení 

dobře. 
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